Pagasta padomes informatīvs izdevums

2009.gada 10. jūnijs

No mūsu pagasta
skolēniem šogad izlaidumu
svin:
Birzgales pamatskolā:
Avens Arvis
Bērziņa Laura
Baiba Marta
Bezzubova Kristīne
Buša Dita
Grigorovičs Uģis
Gūtmanis Roberts
Hunčaks Mārcis
Krastiņa Lāsma
Ļebedeva Renāte
Potjomkins Oļegs
Reinsone Evita
Trencis Ivars
Zeinvalde Liene
Zīle Ivo
Arbidāns Jānis
Alliks Kalvis
Bērziņš Aivis
Bušs Dins
Kārkliņš Oskars
Lazda Silga
Ločmelis Uldis
Priedītis Imants
Ribka Igors
Survila Igors
Strautniece Una
Timma Emīls
Vaičulāns Kaspars

Nr.172

Dzīve ir strauja un skaļa,
Daudz jāuzceļ sevī un jāārda ar.
Bet durvīs lai spraudziņa vaļā
Siltam un draudzīgam vārdam.
Spēku smel no vismazākā strauta,
Trīcošas lapas, kas viesuļa rauta.
/A.Čaks/

Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā:
9.klasē
Biķernieks Mārtiņš
Birzulis Ritvars
Ķibilde Signija
Lauss Ingus
12.klasē
Artihoviča Monta
Martinovs Matīss
Paukšte Vilis
Petrovska Liene

Birzgales mūzikas skolā:
Biķernieks Mārtiņš
Gūtmanis Roberts
Hunčaks Mārcis
Krastiņa Lāsma
Ļebedeva Renāte
Martinovs Matīss
Reinsone Evita

Jaunogres vidusskolas
9.klasē:
Aļeksejeva Alīna

Rīgas 3.vidusskolas
Jaunjelgavas vidusskolas
9.klasē:
Veršiņina Laila
12.klasē:
Žvagiņa Madara

9.klasē:
Zabarovskis Kaspars

Rīgas Nedzirdīgo bērnu
internātpamatskolas

Lielvārdes vidusskolas
9.klasē:
Zemītis Gundars

12.klasē:
Bruģmanis Rolands

N.Draudziņas ģimnāzijas
9.klasē:
Melne Sintija

Lai iegūtās zināšanas ir drošs pamats Jūsu turpmākajai dzīvei!
Pagasta padome

IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI 2009.GADA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀS
ĶEGUMA NOVADĀ:
1.Andris Balodis

(LZS)

6.Pāvels Kotāns

(LZS)

11.Līga Strauss

(JL)

2.Laimons Bicāns

(LZS)

7.Roberts Ozols

(LZP)

12.Viesturs Teicāns (LZP)

3.Aigars Biķis

(LZP)

8.Valentīns Pastars (LZS)

13.Raivis Ūzuls

4.Sandra Čivča

(JL)

9.Kristaps Rūde

(TP )

14.Tadeušs Vaļevko (LZS)

5.Irēna Dmitročenko (JL)

10.Edgars Skuja

(LZS)

15.Ilmārs Zemnieks (LZS)

(TP)

Ķeguma novada Vēlēšanu komisija
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Birzgalē sāk darboties
autoserviss.
SIA “Birzgale K” priekšsēdētājs Kārlis
Okmanis ir izveidojis autoservisu autogarāžu
teritorijā. Pagaidām servisā strādā divi darbinieki –
Gatis Rastjogins un Zintis Andersons, kurš pirms
tam strādājis firmā “AdamAuto” un ir pieredzes
bagāts mehāniķis. Šeit tiek veikta riepu montāža
un balansēšana, ritošās daļas pārbaude un remonts,
eļļas maiņa un automašīnas sagatavošana
tehniskajai apskatei. Nepieciešamās detaļas pēc
automobiļa testēšanas tiek sagādātas dienas laikā.
Pieejami arī metināšanas darbi un nelielu defektu
novēršana dzinējā.
Ir iegādātas arī darbam nepieciešamās
iekārtas: jauns pacēlājs, riepu montēšanas un
balansēšanas iekārta, prese, eļļas atsūcējs.
Perspektīvā domāts iegādāties arī motora
izkraušanas krānu, apsaimniekot arī blakus esošo
garāžu un uzstādīt otru pacēlāju. Ja darbi veiksies,
laika gaitā būs arī pašiem sava autokapsēta. Tā kā
daudziem autoīpašniekiem nav garāžu, tad būs iespēja pa vasaru uzglabāt ziemas riepas un otrādi.
Serviss jau trīs nedēļas darbojas un par klientu trūkumu pagaidām nesūdzas. Lēdmanes pagastā, kurš ir mazāks par Birzgali,
veiksmīgi darbojas trīs autoservisi. Birzgales servisa izcenojums ir Ls 10,- darba stunda, bet praktiski jau notiek vienošanās par
padarīto darbu (piemēram, riepu montāža un balansēšana maksā 16 līdz 20 lati), jo par to, ka meistars stundu staigā ap auto netiek
maksāts.
Servisa darba laiks darba dienās no pulksten 8:00 līdz 17:00. Pa tālruni 29980735 var vienoties arī par remontu brīvdienās
vai ārpus darba laika.
Autoservisā viesojās V.Pastars

BIRZTALIŅAI – 20
UN KARLSONS LIDO
ATKAL!
Pirmsskolas “Birztaliņa” Lielā
Dzimšanas diena. 20 gadi – tā jau gandrīz ir
pilngadība. 252 “strazdiņi” divdesmit
pavasaros ir izlidojuši no pirmsskolas
“Birztaliņa”. Dzimšanas diena ir tajā dienā,
kurā ir. Šajā gadā pirmsskolas 20. dzimšanas
diena iekrita pirmdienā, tāpēc saprotam, ka
maz bija to, nu jau lielo bērnu, kuri kādreiz te
bija smējušies, spēlējušies un asariņu
nobirdinājuši.
Šajā svētku dienā laiks visus
lutināja, bija silts un saulains, tāpēc ponijs
bērnus vizināja ļoti labprāt, pūtēju orķestra
skaņas varēja tālu sadzirdēt, baloni vējiņā
plivinājās un ik pa brīdim kāds izšāva
“salūtu”, vārdu sakot, viss notika.
Patiesībā viesu nebija daudz, bet
Karlsons sēdēja uz pirmsskolas jumta maliņas, pūta skaistus ziepju burbuļus un priecājās par tiem, kuri atnāca, kuri uzzīmēja savu
dāvanu uz asfalta un cienājās ar svētku kliņģeri. Karlsons kopā ar saviem draugiem no dzīvnieku pasaules iepriecināja visus, kas bija
ieradušies un ļoti priecājās par dāvanām un ziediem. Paldies visiem!
Lai gan svētki notika bērnišķīgi, it kā caur rotaļu, mirkļa nopietnību uzturēja Ogres Izglītības pārvaldes vadītāja R. Krūkle,
pirmsskolas izglītības speciāliste M. Veigule. LIZDA priekšsēdētāja A.Lepere, novērtējot pirmsskolas darbu. Tika pasniegts Atzinības
Raksts par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā skolotājām: Ilonai Klimanei, Lilitai Baginskai un Ingrīdai Puišelei. No pirmsskolas
pirmsākumiem savu sirds siltumu, veselību, gudrību un spēku ir devušas Alda Daudze, Alfrīda Kolosova, Inga Šteina, Sarmīte
Pikaļeva, Aina Krastiņa.
Tikai cilvēki veido iestādes tēlu, spodrina labo vārdu- lai arī turpmāk krāšņi zied dārzs, kas domāts bērniem! Cerēsim, ka pēc
pieciem gadiem viss būs tikpat jauki un vēl jaukāk, bet tas jau būs 2014. gadā...un tas būs cits stāsts!
VPII “Birztaliņa” vadītāja A.Skosa

Birzgales Avīze Nr.172 2009.gada 10. jūnijs

3

2009.gada 28.maija Birzgales pagasta padomes sēdē Nr.7 deputāti
NOLĒMA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Piešķirt sociālos pabalstus 2 personām - uzturēšanās
maksas sociālās aprūpes dzīvoklī ar īres tiesībām
starpības segšanai, ārstēšanās izdevumu segšanai.
Atteikt pabalsta piešķiršanu 2 personām kurināmā iegādei
- sakarā ar to, ka prasītāji neatbilst trūcīgās personas
statusam.
Atteikt pabalsta piešķiršanu 1 personai līdz attaisnojošu
dokumentu iesniegšanai.
Piešķirt pabalstus GMI līmeņa nodrošinājumam 3
ģimenēm.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 3 nekustamiem
īpašumiem, kas sastāv no zemes gabaliem 23,72 ha
kopplatībā, 1 dzīvojamās mājas un 4 palīgceltnēm par
kopējo pirkuma summu Ls 82 766,Zemes gabalam 3,5 ha platībā, kadastra Nr.7444-0010355, un uz tā esošai dzīvojamai mājai noteikt vienotu
adresi – „Lejaszirnīši”, Birzgale, Birzgales pagasts,
Ogres rajons.
Mainīt nekustama īpašuma lietošanas mērķi nekustama
īpašuma „Graudiņi” ēkai „Veikals” uz – „Vienģimeņu,
divģimeņu dzīvojamo māju apbūve”.

8.

9.

Pamatojoties uz LR likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
26.punktu un LR likuma
„Bāriņtiesu likums” 9.pantu, ar 2009.gada 1.jūniju uz 5
gadiem ievēlēt par Birzgales bāriņtiesas priekšsēdētāju –
Viju Arāju, par Birzgales bāriņtiesas locekli – Ilonu
Klimani.
Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 100,- (viens simts lati)
apmērā Birzgales makšķernieku biedrībai ikgadējo
makšķernieku sacensību „Birzgales karpa” organizēšanai.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns

Sociālais darbinieks ziņo, ka 2009.gada maija mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 578,27.
No tiem:
pabalsts bēru gadījumos
Ls 100,00
pabalsts brīvpusdienām skolā un pirmsskolā
Ls 9,00
pabalsts GMI
Ls 409,27
pabalsts malkas iegādei kā pirmās grupas invalīdei Ls 60,00

Izmaiņas autobusu kustības sarakstos 2009.gada jūnija mēnesī
maršrutā Ogre - Ķegums – st.Lāčplēsis
Atiešana
no Ogres
6:00

Pienākša
na Ogrē
7:40

6:45
9:10
17:35
19:15

Izpildes
dienas
1-5
1-5
1-6
1-6
1-5
1-5

21.jūnijs
svētdiena

22.jūnijs
pirmdiena
nekursē
nekursē
nekursē
nekursē

23.jūnijs
otrdiena
nekursē
nekursē
nekursē
nekursē
nekursē
nekursē

24.jūnijs
trešdiena
nekursē
nekursē
nekursē
nekursē
nekursē
nekursē

27.jūnijs
sestdiena
kursē
kursē
kursē
kursē

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIECĪBĀ UN VETERINĀRMEDICĪNĀ
„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) jūnijā, jūlijā un augustā
piedāvā iespēju apmeklēt bezmaksas kursus lauksaimniecības nozarē visā
Latvijas teritorijā (projekts "Arodapmācības 2009"). TĒMAS:
1. Saimnieciskās darbības analīze un restrukturizācija atbilstoši tirgus
situācijai (lopkopības nozare, graudkopības nozare vai jaukta tipa
saimniecība pēc izvēles).
2. Saimnieciskās darbības pārtraukšanas kārtība (ekonomiskie un juridiskie
aspekti).
3. Valsts un Eiropas Savienības prasības un atbalsta pasākumi (mehānismi)
lopkopības vai augkopības saimniecībām.
4. Kooperācija kā efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas un konkurētspējas
sekmētājs (veicinātājs) laukos.
5. Pārtikas produktu ražošanas iespējas mājas apstākļos t. sk. piegāde gala
patērētājiem nelielos daudzumos.
Sīkāka informācija par datumiem, norises vietām un pieteikšanās kontakttālruņiem ir
pie ziņojumu dēļiem pagasta centrā, lauksaimniecības konsultanta kabinetā (tālr.
65035983) un interneta adresē http://www.llkc.lv/?ip=400082&id=400965.

***
Atkārtoti aicinu suņu un kaķu īpašniekus pieteikties obligātajai mājdzīvnieku
vakcinācijai (potei) pret trakumsērgu. Tā ir obligāta, un par tās saņemšanu (vai
nesaņemšanas sekām) ir atbildīgs mājdzīvnieka īpašnieks. Lūdzu šai potei pieteikties pa tālr. 29115843. Tāpat aicinu atbildīgi izturēties
pret mājdzīvnieku (īpaši suņu) klaiņošanu, lai novērstu dzīvnieku uzbrukumus apkārtējiem, īpaši bērniem.
Lauksaimniecības konsultants un vetārsts Tadeušs Vaļevko

